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Kompakt ve hafif LED-Takometre , 60 ... 99.990 flash/dk aralığı / 6 tuş aracılığıyla tek 

elle kontrol / Güçlü aydınlatmalı 2 LED (370 lüks @50 cm) / İmpuls katlama ve bölme / 

Tripod bağlantısı 

 

PCE-LES 100 el tipi LED-Takometre, bütün ölçüm aralığında flash zamanı ve sıklığını kontrol 

eden kompakt ve hassas elektroniğiyle LED teknolojisini birleştirmiş bir cihazdır. LED 

teknolojisi sayesinde el tipi LED-Takometrenin ampüllerini periyodik olarak değiştirmek 

gerekmez. Takometre, temassız devir ölçümü ve bakan kişinin durur olarak algıladığı makine 

ve kurulumlarda hareketi görselleştirmek için idealdir. PCE-LES 100 el tipi LED-Takometre, 

çok hızlı hereketleri görünür kılmanın önemli olduğu işler için (örn.: titreşim), geniş frekans 

aralığı ve farklı flash uzunluğu sayesinde çok geniş kullanım alanına sahiptir. Kompakt yapısı 

ve cepte taşınabilme özelliği sayesinde el tipi LED-Takometre her zaman elinizin altındadır. 

PCE-LES 100, standart 2 pil ile (AA tipi) çalışır ve bu piller teslimata dahildir. Burada el tipi 

LED-Takometre ve buna benzer çeşitli cihazlar hakkında daha fazla bilgiyi bulabilirsiniz. Bu 

el tipi LED-Takometrenin teknik bilgileri için aşağıdaki teknik özelliklere bakınız. 

 

Özellikler 

- LED teknolojili el tipi LED-Stroboskop (ampül değiştirmek gerekmez) 

- 60'dan 99.990'a flash 

- Frekansı ikiye katlama veya bölme imkanı 

- 11 saate kadar pil ile çalıştırma imkanı 

- Teslimata dahil koruyucu kılıf 

- Güçlü aydınlatmalı 2 LED (370 lüks @50 cm) 

- Tek elle kullanım 

- Standart piller ile güç kaynağı 

- Kompakt ve hafif gövde 

- Tripod bağlantısı 
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Teknik Özellikler 

Ölçüm Aralığı 60 ... 99.990 r.p.m 

1 ... 1.666 Hz 

Ekran 5 basamaklı LCE 5-ekran 

İmpuls / Flash Katlama ve bölme imkanı / ince ayar 

Offset var, 360º 

Hassasiyet   

60 ... 17.300 

17.300 ... 99.990 

± 1 LSD 

± 0.009 % 

Aydınlatma Kaynağı LED 

Aydınlatma Yoğunluğu 370 lüks (50 cm uzaklık, 6.000 r.p.m.) 

Pil 2 x AA pil 

Çalışma Süresi 11 saat 

Çevre Koşulları -10 ... 50 ºC 

Boyut 124 x 71 x 33 mm 

Ağırlık 173 gr. 

 

 

Teslimat İçeriği; 

1 x Takometre PCE-LES 100, 

2 x AA Pil, 

1 x Koruyucu Kılıf, 

1 x Kullanım Kılavuzu. 

 

Kalibrasyon Sertifikası teslimata dahil değildir. Fiyat için irtibata geçiniz. 

Eğitim talebiniz varsa irtibata geçiniz. 

 

 


